 COVID-19װאַ קצינען פֿאַ ר קינדער אוּן אַ דאַ לעסאַנטס
פֿראַ געס אָ פֿט געפֿרעגט װעגן  5-11יאָ ר אַ לט אוּן די  COVID-19װוואַ קצין

די  COVID-19װאַ קצין אוּן קינדער  5-11יאָ ר אַ לט
קינדער קענען באמת כאַ פּן ? COVID-19
יאָ  .אינדיװידוּעלע פֿוּן אַ לע עלטערן ,אַ רײַ נגענוּמען קינדער ,קענען כאַ פּן דעם װירוּס װאָ ס פֿאַ רשאַ פֿט COVID-
 ,19אַ זױ װי אַ ז עס פֿאַ רשפּרייטן צוּ אַ נדערע.
װעלכע זײַ נען די ריסיקן אױב מײַ ן קינד איז ניט װאַ קצינירט ?
נקײט פֿוּן ,COVID-19
די װאָ ס זײַ נען ניט װאַ קצינירט האָ בן דעם גרעסטן ריזק פֿוּן אינפֿעקציע אוּן שװער קראַ ַ
אַ רײַ נגענוּמען גײן אין שפּיטאָ ל אוּן טױטפֿאַ ל .דאָ ס איז אמתדיק פֿאַ ר אינדיװידוּעלע פֿוּן אַ לע עלטערן ,אַ רײַ נגענוּמען
קינדער.
קינדער זײַ נען אױך אין ריזק פֿוּן אַ געפֿערלעך פֿאַ רצינדוּנג צוּשטאַ נד געהײסן MIS-Cװאָ ס קען געשען עטלעכע
װאָ כן נאָ ך  COVID-19אינפֿעקציע.
נקײט,
װאַ קצינירן קינדער װעט העלפֿן זײ באַ שיצן פֿוּן קריגן  COVID-19אוּן פֿאַ רקלענערן זײער ריזק פֿוּן שװער קראַ ַ
שװעריקײטן .דאָ ס איז פֿאַ רװאָ ס דעם ניו יאָ רק
ַ
גײן אין שפּיטאָ ל ,אָ דער אַ נטוויקלען לאַ נגע-טערמין COVID-19
שטאַ ט דעפּאַ רטמענט פֿוּן געזוּנט בעט אַ לע פּאַ סיק ניו יאָ רקערס אַ רײַ נגענוּמען קינדער  5דוּרך  11יאָ ר אַ לט צוּ װערן
װאַ קצינירט אין גאַ נצן אַ זױ שנעל אַ ז מעגלעך ,זשע זײ זײַ נען באַ שיצט קעגן דעם װירוּס ,געזוּנט אוּן זיכער.
װאָ ס איז לאַ נג  ,COVIDאוּן איז מײַ ן קינד אין ריזק?
קינדער װאָ ס קריגן  COVID-19מעגן זײַ ן אין ריזק פֿוּן לאַ נג  .COVIDסימפּטאָ מס אַ סאָ צירט מיט לאַ נג COVID
מידקײט אוּן
ַ
שוועריקײט אָ טעמען אוּן גרױס
ַ
קענען אַ סך בײַ טן ,פֿוּן קאַ רדיאָ װאַ סקולאַ ר סימפּטאָ מס װי האַ רץ קלעפּ צוּ
קענען אַ רײַ ננעמען שוועריקײַ ט זיך קאָ נצענטרירן אָ דער אַ נדערע פּסיכאָ לאָ גיש סימפּטאָ מס .לאַ נג  COVIDסימפּטאָ מס
נקײט איז ניט שװער אוּן קען זיך ציענ פֿאַ ר מאָ נאַ טן אָ דער אַ פֿילוּ אַ
קענען געשען אַ פֿילוּ אױב די ערשטע  COVIDקראַ ַ
יאָ ר .געלערנטע אַ רבעטן כּדי צוּ פֿאַ רשטײן לאַ נג .COVID

זיכערקײט אוּן עפֿעקטיװקײט
ַ
װעלכע װאַ קצין איז פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר קינדער  5דוּרך  11יאָ ר אַ לט?
יעצט ,בלױז די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין איז פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר קינדער  5דוּרך  17יאָ ר אַ לט.
די  COVID-19װאַ קצין איז זיכער פֿאַ ר קינדער?
זיכערקײט
ַ
יאָ  COVID-19 .װאַ קצינען זײַ נען אַ דוּרכגעגאַ נגען  -אוּן װעלן נאָ ך אַ דוּרכגײן  -די מערסט אינטענסיווע
מאָ ניטאָ ר אין  U.Sגעשיכטע .די  FDAהיט יעצט באַ שטימט אַ ז די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין
זיכערקײט באַ דאַ רפֿט פֿאַ ר נויטפֿאַ ל באַ נוּץ אױטאָ ריזאַ ציע פֿאַ ר קינדער
ַ
עפֿעקטיווקײט אוּן
ַ
באַ געגנט די סטאַ נדאַ רדס פֿאַ ר
 5יאָ ר אַ לט אוּן עלטערע .עלטערן אוּן היטער דאַ רפֿן רעדן מיט זײער קינדס פּעדיאַ טרישאן אָ דער פּרימאַ רי

געזוּנטערהײַ ט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער אױב זײ האָ בן פֿראַ געס .מער אינפֿאָ רמאַ ציע קען אױך זײַ ן געפֿוּנען
אױף www.cdc.gov .
די װאַ קצין איז עפֿעקטיװ פֿאַ ר קינדער?
יאָ  ,די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין אױטאָ ריזירט פֿאַ ר קינדער  5-11יאָ ר אַ לט איז זיכער ,עפֿעקטיװ,
װײז אַ ז די װאַ קצין
אוּן דעם בעסט װעג פֿאַ ר אײַ ך צוּ באַ שיצן אײַ ער קינד פֿוּן דעם װירוּס .דעם אױספּרוּװן שטוּדיע באַ ַ
איז אַ ז עפֿעקטיװ אין קינדער  5-11אַ ז אין מענטשן  12אוּן עלטערער .די װאַ קצין איז אױך עפֿעקטיװ קעגן די Delta
װאַ ריאַ נט.
װעלכע  COVID-19װאַ קצין קען מײַ ן קיינד באַ קוּמען?
יעצט ,די  Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19װאַ קצין איז די אײנציקע  COVID-19װאַ קצין פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר
קינדער  5צוּ  17יאָ ר אַ לט אין די פֿאַ ראייניקטע שטאַ טן .אַ נדערע  COVID-19װאַ קצינען מעגן פֿאַ ראַ נען װערן פֿאַ ר
קינדער אין צוּקוּנפֿט.
װעלכע זײַ נען די זייַט ווירקונגען מײַ ן קינד מעג איבערלעבן נאָ ך װערן װאַ קצינירט?
אײער קינד מעג זיך ניט באַ מערקן קײן ענדערוּנגען אין װי זײ פֿילן נאָ ך באַ קוּמען די װאַ קצין .אָ בער עס איז אױך
ַ
מעגלעך זיך פֿילן אַ ביסל ”אוּנטער דעם װעטער“ .דאָ ס קען געשען נאָ ך קײן װאַ קצין .עס איז אױך װיכטיק צוּ װיסן אַ ז
קינדער  5-11יאָ ר אַ לט באַ קוּמען אַ קלײנער דאָ זע פֿוּן די  COVID-19װאַ קצין װי אַ דאַ לעסאַ נטס אוּן דערװאַ קסענע
 12אוּן עלטערער.
נאָ ך די  COVID-19װאַ קצין ,אײַ ער קינד מעג האָ בן:
•
•
•
•
•
•

אַ װײטיקדיקע אָ רעם אַ װוּ זײ האָ בן באַ קוּמען די װאַ קצינירוּנג.
אַ קאָ פּ װײטיק
ציטערן
פֿיבער
זײַ ן פֿאַ רמאַ טערט
עקל אוּן ברעכעכץ

זײן אַ רבעט .עלטערן
די זייַט ווירקונגען זײַ נען ניט געפֿערלעך אוּן בלױז אַ סימן פֿוּן אײַ ער קיינדס סיסטעם װאָ ס מאַ כט ַ
געזוּנטערהײט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער אױב זײ
ַ
אוּן היטער דאַ רפֿן רעדן מיט זײער קינדס פּעדיאַ טרישאן אָ דער פּרימאַ רי
האָ בן פֿראַ געס.
די װאַ קצין װעט געבן  COVIDצו מײַ ן קינד?
נײן .קײן אײנע פֿוּן די  COVID-19װאַ קצינען  -אַ רײַ נגענוּמען די  mRNA Pfizer-BioNTechװאַ קצין
אױטאָ ריזירט פֿאַ ר קינדער  5-11יאָ ר אַ לט  -קענען עמעצן געבן .COVID-19
בײשפּיל ,די
נקײט .צוּם ַ
קײן אײנע פֿוּן די װאַ קצינען זײַ נען געמאַ כט װעגן מאַ טעריאַ לס װאָ ס קענען פֿאַ רשאַ פֿן קראַ ַ
ערשטע װאַ קצינען אױטאָ ריזירט פֿאַ ר נויטפֿאַ ל ניצן בײַ די  FDAניצן אַ קלײן ,אוּמשעדלעך טײל פֿוּן דעם װירוּס
אײער אָ דער
דזשאַ נעטיק מאַ טעריאַ ל געהײסן ‘ .’mRNAדאָ ס איז ניט דעם װירוּס mRNA .װאַ קצינען אױסלערנען ַ
אײערע קינדער גוּף צוּ באַ שאַ פֿן אַ װירוּס פּראָ טעין .איר אָ דער אײַ ער קינדס אימונע סיסטעם אַ נטוויקלט אַ נטיקערפּער

אײער קינד װערן
קעגן די פּראָ טעינען כּדי צוּ קעמפֿן דעם װירוּס װאָ ס פֿאַ רשאַ פֿט  COVID-19אױב איר אָ דער ַ
אױסגעשטעלט .דאָ ס הײסט אַ ן אימונע אָ פּרוף.
מײַ ן קינד װעט באַ קוּמען די זעלבע דאָ זע פֿוּן  COVID-19װאַ קצין װי איך?
קינדער  5-11יאָ ר אַ לט באַ קוּמען אַ קלענערער דאָ זע װי דערװאַ קסענע אוּן אַ דאַ לעסאַ נטס  12אוּן עלטערער .די
געלערנטע װאָ ס אַ נטוויקלען די װאַ קצינען אוּן די מעדיקאַ ל געזוּנטערהײַ ט מומחים װאָ ס באַ שטעטיקן די װאַ קצינען האָ בן
געלערנט אַ ז די קלענערע דאָ זע פֿוּן די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין איז עפֿעקטיװ אין קינדער .5-11
אױב מײַ ן קינד איז  ,11זאָ ל איך װאַ רטן ביז ער/זי איז  12זשע זײ באַ קוּמען אַ גרעסערע דאָ זע פֿוּן די Pfizer-
 BioNTech COVID-19װאַ קצין?
נײן .ע לטערן אוּן היטער דאַ רפֿן האָ בן זײערע קינדער  5-11יאָ ר אַ לט װאַ קצינירט אַ זױ שנעל אַ ז מעגלעך מיט די
פּאַ סיקע דאָ זע ,באַ זירט אױף זײער עלטער אין צײַ ט װען יעדער װאַ קצין דאָ זע איז פֿאַ רוואַ לטן .אוּנדזער לאַ נד בעסטע
זײנען
געזוּנטערהײט מומחים האָ בן געאַ רבעט צוּ פֿאַ רזיכערן אַ ז די װאַ קצין דאָ זעס פֿאַ ר  5-11יאָ ר אַ לט ַ
ַ
מעדיקאַ ל אוּן
זיכער אוּן עפֿעקטיװ  -צוּשטעלן אוּנדזערע קינדער מיט אַ ן אױסגעצײכנט באַ שיצוּנג קעגן  COVID-19אוּן גענערירן אַ
שטאַ רק אימונע אָ פּרוף.
אױב מײַ ן קינדס װאָ ג איז נאָ ענט צוּ אַ  12יאָ ר אַ לט װאָ ג ,עס װאָ לט זײ קװאַ ליפֿיצירן פֿאַ ר די העכערע דאָ זע פֿוּן
די  COVID-19װאַ קצין? אָ דער ,אױב מײַ ן צעגערלינג װעג ניט גענוּג ,זײ דאַ רפֿן באַ קוּמען די נידעריקע
דאָ זע?
נײן .פֿאַ קטיש ,װאָ ג איז ניט אַ פֿאַ קטאָ ר פֿאַ ר באַ שליסן די גערעכטע דאָ זע סוּמע פֿאַ ר אײַ ער קינד .אַ נשטאָ ט ,די סכום פֿוּן
אײערע קינדס אימונע סיסטעם.
צײטקײט פֿוּן ַ
די דאָ זע איז באַ זירט אױף עלטער װײַ ל עלטער איז װאָ ס אָ פּשפּיגלט די ַ
דאָ ס איז פֿאַ רװאָ ס פּאַ סיק קינדער 5־  11יאָ ר אַ לט דאַ רפֿן װערן װאַ קצינירט אַ זױ שנעל אַ ז מעגלעך מיט די פּאַ סיקע
דאָ זע ,װאָ ס איז באַ זירט אױף זײער עלטער אין צײַ ט װען יעדער װאַ קצין דאָ זע איז פֿאַ רװאַ לטן.
אױב מײַ ן קינד װערט  12צװישן די ערשטע אוּן צװײטע דאָ זעס ,װאָ ס דאַ רפֿן זײ באַ קוּמען פֿאַ ר זײער צװײטע
דאָ זע?
פּאַ סיק קינדער  5-11אַ לט דאַ רפֿן װאַ קצינירט װערן אַ זױ שנעל אַ ז מעגלעך מיט די פּאַ סיקע דאָ זע ,װאָ ס איז באַ זירט
אױף זײער עלטער אין צײַ ט װען יעדע װאַ קצין דאָ זע איז פֿאַ רװאַ לטן .דאָ ס מײנט אַ ז אױב אַ קינד װאָ ס איז  11װערט
 12צװישן זײַ ן ערשטע אוּן צװײטע װאַ קצין דאָ זע ,אַ ז דעם קינד דאַ רף באַ קוּמען די דאָ זע סכום פֿאַ ר אַ  12יאָ ר אַ לט
זײן צװײטע דאָ זע.
פֿאַ ר ַ
פֿאַ רװאָ ס איז בלױז די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר קינדער  5דוּרך ? 11
װען אַ װאַ קצין אָ דער מעדיצין איז אױטאָ ריזירט פֿאַ ר נויטפֿאַ ל ניצן בײַ די  ,FDAעס דאַ רף באַ געגענען שטרענגע
סטאַ נדאַ רדס פֿאַ ר זיכערקײַ ט אוּן עפֿעקטיווקײַ ט .די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין איז געװען ערשטן
אױטאָ ריזירט פֿאַ ר נויטפֿאַ ל ניצן אין דעצעמבער  ,2020 ,11פֿאַ ר ניצן אין אינדיװידוּעלע  16יאָ ר אַ לט אוּן עלטער .אין
רײננעמען אַ דאַ לעסאַ נטס 12
מײַ  ,2021 ,10די נויטפֿאַ ל ניצן אױטאָ ריזאַ ציע ) (EUAאיז אױסגעשפּרײטן כּדי צוּ אַ ַ
דוּרך  15יאָ ר אַ לט .אין אָ קטאָ בער  2021 ,29די  FDAהאָ ט אױטאָ ריזירט די Pfizer-BioNTech COVID-19
װאַ קצין פֿאַ ר אָ נפֿירוּנג צוּ קינדער  5דוּרך  11יאָ ר אַ לט .די  FDAהאָ ט געפֿוּנען אַ ז די  Pfizerװאַ קצין האָ ט באַ געגנט די
געזעצלעכע קרייטיריאַ צוּ דערלױבן די  FDAצוּ אַ מענדירן זײַ ן  ,EUAגעפֿינען אַ ז די באַ קאַ נט אוּן פּאָ טענציעלע
בענעפֿיטס פֿוּן די װאַ קצין איִן קינדער  5דוּרך  11יאָ ר אַ לט האָ ט אַ ריבערגעװױגן די באַ קאַ נטע אוּן פּאָ טענציעלע
זיכערקײט אינפֿאָ רמאַ ציע פֿוּן אַ ן אײביק געטראָ פֿן,
ַ
ריסיקן .כּדי דאָ ס צוּ באַ שטימען ,די  FDAהאָ ט געפֿאָ רשן פֿאַ ראַ נען

רײנגענוּמען 4,695
פּלאַ סיבאָ -קאָ נטראָ לירט קליניקאַ ל אױספּרוּװן אין די פֿאַ ראייניקטע שטאַ טן װאָ ס האָ ט אַ ַ
באַ טייליקער  5דוּרך  11יאָ ר אַ לט.
אַ נדערע  COVID-19װאַ קצינען מעגן דערנאָ ך זײַ ן פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר קינדער ,אײנס די  FDAבאַ שלאָ סט זײ באַ געגענען
זײַ נע שטרענגע סטאַ נדאַ רדס פֿאַ ר נויטפֿאַ ל ניצן אױטאָ ריזאַ ציע אָ דער באַ גיטיקוּנג.
די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין האָ ט חיה-באַ זירט אינגרידיענץ?
נײן! די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין האָ ט ניט קײן הוּמאַ ן אָ דער חיה פּראָ דוּקטן ,קאָ נסערװן אָ דער
באַ לױנטן אוּן ניץ ניט קײן אינגרידיענץ פֿוּן הוּמאַ ן אָ דער חיה שטאַ ם.
 COVID-19װאַ קצינען האָ בן מערקור/טימעראָ סאַ ל?
נײן! עס זײַ נען דאָ ניט קײן קאָ נסערװן אַ זוי װי מערקור/טימעראָ סאַ ל אין קײן אײנע פֿוּן די איצטיקע פֿאַ ראַ נען
 COVID-19װאַ קצינען ,אַ רײַ נגענוּמען די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר קינדער  5-11יאָ ר אַ לט.
מײן קינד װעט דאַ רפֿן מער װי אײן דאָ זע?
ַ
יאָ  .אַ זױ װי די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין פֿאַ ר דערװאַ קסענע )אוּן  (Modernaאוּן אַ דאַ לעסאַ נטס
 ,12-17די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין פֿאַ ר קינדער  5צוּ  11יאָ ר אַ לט דאַ רף צװײ דאָ זעס .אָ בער עס איז אַ קלענערע
דאָ זע װי אַ דאַ לעסאַ נטס אוּן דערװאַ קסענע  12אוּן עלטער באַ קוּמען.
יעדער דאָ זע װעט זײַ ן געגעבן לפּחות מיט  3באַ זונדערע װאָ כן.
אײנס אײַ ער קינד באַ קוּמט די ערשטע װאַ קצין דאָ זע ,עס איז זײער װיכטיק אַ ז זײ באַ קוּמען אױך די צװײטע װאַ קצין
אײער
דאָ זע ,סײַ דן אַ געזוּנטערהײַ ט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער זאָ קט אײַ ך זײ דאַ רפֿן עס באַ קוּמען .אױב איר זאָ רגן זיך װעגן ַ
געזוּנטערהײט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער -
ַ
קינד װערן װאַ קצינירט ,רעדט מיט אײַ ער קינדס פּעדיאַ טרישאַ ן אָ דער אַ
אַ רײַ נגענוּמען אַ דאָ קטער ,קראַ נקן-שוועסטער אָ דער מעדיקאַ ל פּראָ פֿעסיאָ נעל אין אַ קליניק.
מײנע קינדער קענען באַ קוּמען די  COVID-19אין דעם זעלבן צײַ ט װען זײ באַ קוּמען אַ נדערע װאַ קצינען?
ַ
אײער קינד זאָ ל באַ קוּמען די
צײט כּדי ַ
לױט די  ,CDCעס איז ניט דאָ קײן רעקאָ מענדאַ ציע אַ ז מען דאַ רף קײן ַ
 COVID-19װאַ קצינען אוּן אַ נדערע װאַ קצינען .דאָ ס מײנט אַ ז אײַ ער קיד קען באַ קוּמען די  COVID-19אוּן אַ נדערע
רײן צוּזאַ מען,
װאַ קצינען  -אַ זוי װי זײער צײַ טיק פֿלוּ װאַ קצינירוּנג  -אין דעם זעלבן צײַ ט אָ דער קײן צײַ ט .דאָ ס נעם אַ ַ
אײדער אָ דער נאָ ך אַ נדערע װאַ קצינען.
מײן קינד איז געװען פּאָ זיטיװ פֿאַ ר  COVID-19אוּן/אָ דער  COVID-19אַ נטיקערפּער .זײ דאַ רפֿן נאָ ך די
ַ
װאַ קצין?
יאָ ! די  CDCרעקאָ מענדירט אַ ז אינדיװידוּעלע װערן װאַ קצינירט אַ פֿילוּ אױב זײ האָ בן שױן געהאַ ט ,COVID-19
װײ ל זײ קענען אָ נשטעקן װערן מער װי אײנס .דערװײַ ל אײַ ער קינד מעג האָ בן אַ ביסל אימוּניטעט נאָ ך גענעזוּנגען פֿוּן
ַ
רײננעמען אין אַ קינד װאָ ס
 ,COVID-19מיר װיסן ניט װי לאַ נג די באַ שיצוּנג װעט דויערן .װאַ קסינאַ ציע איז זיכער ,אַ ַ
איז שױן געװען אינפֿעקטעד .קינדער װאָ ס קריגן  COVID-19זײַ נען אין גרױס ריזק פֿוּן ערנסט קראַ נקײַ טן ,אוּן
עטלעכע האָ בן דאַ ביליטאַ טינג סימפּטאָ מס װאָ ס איבער בלײַ בן פֿאַ ר מאָ נאַ טן.

עס איז בעסער אַ ז מײַ ן קינד זאָ ל באַ קוּמען נאַ טירלעך אימוּניטעט צוּ  ,COVID-19ליבערשט װי אימוּניטעט פֿוּן
אַ װאַ קצין?
נקײטן ,אוּן עטלעכע האָ בן דאַ ביליטאַ טינג
קינדער װאָ ס קריגן  COVID-19זײַ נען אין גרױס ריזק פֿוּן ערנסט קראַ ַ
בלײבן פֿאַ ר מאָ נאַ טן .דערװײַ ל אײַ ער קינד מעג האָ בן אַ ביסל אימוּניטעט נאָ ך גענעזוּנגען פֿוּן
סימפּטאָ מס װאָ ס איבער ַ
 ,COVID-19מיר װיסן ניט װי לאַ נג די באַ שיצוּנג דויערט .װערן װאַ קצינירט קעגן  COVID-19איז זיכער אוּן
עפֿעקטיװ ,אוּן װעט באַ שיצן אײַ ער קינד קעגן דעם װירוּס.
מײן קינד קען באַ קוּמען די  COVID-19װאַ קצין אױב ער/זי איז קראַ נק?
ַ
אױב אײַ ער קינד איז קראַ נק מיט  ,COVID-19זײ דאַ רפֿן װאַ רטן צוּ זײַ ן װאַ קצינירט ביז זײ קוּמען אױף זיך .אױב
אײער קינדס
א ַײער קינד איז קראַ נק מיט אַ קראַ נקײַ ט אַ נדערש װי  ,COVID-19איר קענען איבערקוּקן מיט ַ
זײן
אײער קינד ַ
פּעדיאַ טרישאַ ן אָ דער פּרימאַ רי געזוּנטערהײַ ט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער פֿאַ ר עצות װעגן װען דאַ רף ַ
װאַ קצינירט.
מײן קינד קען גײן אין שוּלע דערװײַ ל ער/זי האָ ט זייַט ווירקונגען פֿוּן באַ קוּמען די  COVID-19װאַ קצין?
ַ
קינדער קענען גײן אין שוּלע נאָ ך  COVID-19װאַ קסינאַ ציע אױב זײ פֿילן גוּט צוּ גײן אוּן האָ בן ניטקײן פֿיבער אָ דער
אַ נדערע  COVID-19סימפּטאָ מס .אױב אײַ ער קינדער איבערלעבט די פֿאָ לגנדיקע סימפּטאָ מס ,זײ דאַ רפֿן ניט גײן אין
זײן געזען מיט COVID-19
שוּלע .די סימפּטאָ מס װאָ לט מען ניט דערװאַ רטן פֿוּן די  COVID-19װאַ קצין ,אָ בער מעג ַ
קראַ נקײַ ט אָ דער אַ נדערע װײַ ראַ ל קראַ נקײַ טן:
•
•
•
•
•
•

רינען נאָ ז
הוּסט
קוּרצנעס פֿוּן אָ טעם
האַ לדזװײטיק
אָ נווער פֿוּן טעם
אָ נווער פֿוּן שמעקן

די זייַט ווירקונגען פֿוּן די  COVID-19װאַ קצין זײַ נען ניט שװער אָ דער געפֿערלעך ,אוּן עס איז ניט גרינג עס װאָ לט
געמאַ כט אַ ז אַ קינד זאָ ל ניט גײן אין שוּלע.
אוּן אױב מײַ ן קינד װערט אױסגעשטעלט צוּ  COVID-19צװישן דאָ זעס?
אױב אײַ ער קינד איז אױסגעשטעלט צוּ  COVID-19נאָ ך באַ קוּמען די ערשטע װאַ קצין דאָ זע אָ בער אײדער די צװײטע
דאָ זע ,זײ דאַ רפֿן פֿוּלשטענדיקן זײער קאַ ראַ נטין אײדער זײ באַ קוּמען זײער צװײטע  COVID-19דאָ זע .דאָ ס נעם
רײן קינדער װאָ ס האָ בן ניט באַ קוּמען די ערשטע אָ דער צװײטע דאָ זע פֿוּן זײער  COVID-19װאַ קצין .עס אױך נעם
אַ ַ
רײן קינדער מיט בלױז אײן דאָ זע פֿון אַ צװײ-דאָ זע סעריעס.
אַ ַ
אײער
ביטע לאָ ז אײַ ער קינדס געזוּנטערהײַ ט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער אָ דער װאַ קצין אַ דמיניסטראַ טאָ ר )קליניק אין װעלכע ַ
קינד װעט באַ קוּמען די װאַ קצין( זאָ ל װיסן אױב איר דאַ רפֿן בײַ טן זײער װאַ קצין באַ שטעלונג משום קאַ ראַ נטין.
אײער קינד פֿוּן
פֿוּלשטענדיקנ קאַ ראַ נטין אײדער באַ קוּמען די  COVID-19װעט העלפֿן באַ שיצן יענע אַ רוּם ַ
אינפֿעקציע.
װאָ ס איז אין די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין?

די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין האָ ט די פֿאָ לגנדיקע אינגרידיענץ:
•

•

•

•

 mRNA: mRNAאיז ניט דעם װירוּס .די  mRNAװאַ קצינען )װי די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין(
אױסלערנען אײַ ער קערפּער צוּ באַ שאַ פֿן פּראָ טעינען .אײַ ער קערפּער דערקענט די פּראָ טעינען אוּן לױפֿט אין
אַ קציע ,באַ שאַ פֿן אַ נטיקערפּער װאָ ס העלפֿן אײַ ך קעמפֿן דעם װירוּס ,װאָ ס איז געהײסן אַ ן אימונע אָ פּרוף .עס
אײער
רעפּראָ דוּצירט דעם זעלבן אימונע אָ פּרוף װאָ ס געשעט אין אַ נאַ טירלעך אינפֿעקציע אָ ן אָ נשטעקן ַ
קערפּער.
ליפּידס :שמירעכץ-פֿאַ רגלײַ כט סוּבסטאַ נצעס װאָ ס באַ שיצן דעם  mRNAאוּן צוּשטעלן אַ ביסל שמאַ לציק
זײנען אין די
דרױסן װאָ ס העלפֿט דעם  mRNAזיך צוּ רוּקן אינעווייניק די סעלס .די פֿאָ לגנדיקע ליפּידס ַ
 Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין :ליפּידס ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-
diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide,
רײד ,מאָ נאָ באַ זיק
 ,1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholineאוּן קאָ לעסטעראָ ל( ,פּאָ טאַ סיוּם קלאָ ַ
פּאָ טאַ סיום פֿאָ ספֿאַ טע ,סאָ דיוּם קלאָ רײַ ד ,דיבאַ סיק סאָ דיוּם פֿאָ ספֿאַ טע דיהידראַ טע ,אוּן סוּקראָ סע.
זײנען אין די Pfizer-
זאַ לצן :העלפֿן באַ לאַ נס די זײַ ערס אין אײַ ער קערפּער .די פֿאָ לגנדיקע זאַ לצן ַ
 BioNTech COVID-19װאַ קצין :פּאָ טאַ סיוּם קלאָ רײַ ד ,מאָ נאָ באַ סיק פּאָ טאַ סיום פֿאָ ספֿאַ טע ,סאָ דיוּם
קלאָ רײַ ד אוּן דיבאַ סיק סאָ דיוּם פֿאָ ספֿאַ טע דיהידראַ טע.
צוּקער :העלף די מאַ לאַ קיולס האַ לטן זײער פֿאָ רעם במשך פֿראָ סט .די פֿאָ לגנדיקע צוּקערס ַײנען אין די
 Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין :סוּקראָ סע )טיש צוּקער(

פֿאַ ר אַ פּשוט צעפּרטלוּנג פֿוּן די אינגרידיענץ אין די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין ,זע די אינפֿאָ רגראַ פֿיק
דאָ .

וואַ קצין אַ נטװיקלוּנג
װי אַ זױ מען האָ ט אַ נטוויקלט די װאַ קצינען אַ זױ גיך?
זײנען דאָ אַ סך פֿאַ קטאָ רן װעלכע פֿאַ רבוּנדן זיך כּדי צוּ דערלױבן די  COVID-19װאַ קצין זאָ ל זיך אַ נטוויקלען גיך
עס ַ
גלײך.
אוּן ַ
•
•
•
•
•

פֿאָ רשער האָ בן אָ נגעהױבן אַ נטוויקלען אַ װאַ קצין װײַ ל דעם װירוּס װאָ ס פֿאַ רשאַ פֿט  COVID-19איז ענלעך
צוּ אַ נדערע עקסיסטירן ווירוסעס.
פֿאָ רשוּנג װעגן דעם נײַ װירוּס איז אײַ נגעטיילט כּמעט באַ לדיק מיט געלערנטע אין גאַ נצן װעלט ,װאָ ס האָ ט
צוּגעלאָ זט מען זאָ ל אַ רבעטן כּדי צו אָ נהײבן תּיכּף אין אַ װאַ קצין.
צײט.
עטלעכע פֿאָ רשער האָ בן געקענט אַ רבעטן אין פֿאַ זע אײן אוּן צװײ אױספּרוּװן אין דעם זעלבן ַ
די שטוּדיעס װעגן  COVID-19האָ בן אַ רײַ נגענוּמען אַ גרעסערער נוּמער מענטשן װי אַ נדערע לעצטע װאַ קצין
צײט פּעריאָ ד.
אױספּרוּװן ,װאָ ס מײנט אַ ז עס זײַ נען געװען מער מענטשן אין די אױספּרוּװן איבער אַ קורצער ַ
דערװײ ל די
ַ
די פֿעדעראַ ל רעגירוּנג האָ ט צוּגעלאָ זט פֿאַ בריצירן די מערסט צוּזאָ גנדיקע װאַ קצינען צוּ אָ נהײבן
זײן צוּגעשטעלט צוּ דעם
שטוּדיעס זײַ נען אײביק .דאָ ס מײנט אַ ז װען עס איז אױטאָ ריזירט עס װאָ לט געקענט ַ
פּוּבליק כּמעט באַ לדיק.

דאָ ס מײנט ניט אַ ז די  COVID-19װאַ קצין איז ניט זיכער .די  COVID-19איז זיכער אוּן עפֿעקטיװ ,אוּן װעט
באַ שיצן אײַ ער קינד קעגן דעם װירוּס.
װאָ ס זײַ נען  mRNA COVID-19װאַ קצינען ,אַ רײַ נגענוּמען די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין װאָ ס איז
אױטאָ ריזירט פֿאַ ר קינדער  5דוּרך ? 11

 mRNAװאַ קצינען ,אַ רײַ נגענוּמען דעם mRNA Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין פֿאַ ר קינדער  5דוּרך ,11
העלפֿן אײַ ער קערפּער זיך באַ שיצן קעגן צוּקוּנפֿטדיקע אינפֿעקציע .אײַ ער קערפּער געװינס באַ שיצוּנג אָ ן װערן ערנסט
קראַ נק מיט .COVID-19
אויף די אייבערפֿלאַ ך פֿוּן דעם װירוּס װאָ ס פֿאַ רשאַ פֿט  COVID-19איז אַ ”נאָ גל פּראָ טעין“ .װען איר װערט
װאַ קצינירט ,דעם  mRNAװאַ קצין אָ נװײַ ז אײַ ערע סעלס כּדי צוּ מאַ כן אַ אוּמשעדלעך טײל פֿוּן די פּראָ טעין .די ”נאָ גל
פּראָ טעין“ איז אַ ז באַ װיזן בײַ עטלעכע פֿון אײַ ערע סעלס .דעם  mRNAאין די װאַ קצין דערגראַ דירט זיך גיך.
אײער אימונע סיסטעם װעט דערקענען אַ ז די פּראָ טעין געהערט ניט .עס װעט אַ ז באַ שאַ פֿן אַ נטיקערפּער קעגן עס .דאָ ס
ַ
איז ענלעך צוּ װאָ ס געשעט אױב איר װערט נאַ טירלעך אינפֿעקטעד מיט דעם װירוּס װאָ ס פֿאַ רשאַ פֿט .COVID-19
אין אַ נאַ טירלעך אינפֿעקציע דעם װירוּס קראַ פֿט אײַ ערע סעלס כּדי צוּ פֿאַ רשאַ פֿן די נאָ גל פּראָ טעין צוּזאַ מען מיט
אַ נדערע װײַ ראַ ל פּראָ טעינען.
קראַנקײט קאָ נטראָל אוּן פֿאַ רהיטוּנג )(CDC
ַ
בײ װיזיטן די צענטערס פֿאַ ר
לערן מער װעגן  mRNA COVID-19װאַ קצינען ַ
װעבפּלאַ ץ.

װאָ ס געשעט אינעווייניק פֿוּן מײַ ן קינדס קערפּער װען זײ באַ קוּמען אַ װאַ קצין ,אַ זוי װי אַ COVID-19
װאַ קצין?
װאַ קצינען אױסלערנען אוּנדזערע סעלס װי צוּ פֿאַ רשאַ פֿן אַ פּראָ טעין .די פּראָ טעין ,אָ דער טײל פֿוּן די פּראָ טעין ,װעט
צינגלען אן אימונע אָ פּרוף אין אײַ ער קערפּער .דעם פּראָ צעס איז עטלעכע מאָ ל געהײסן אַ ציאַ נאָ טיפּ אָ דער
אײך צוּ האַ לטן זיכער פֿוּן דעם
אינסטרוּקציעס .דעם קערפּער ניץ די אינפֿאָ רמאַ ציע כּדי צוּ פֿאַ רשאַ פֿן אַ ן אָ פּרוף כּדי ַ
װירוּס .אַ ז די װאַ קצין ברעך זיך אַ ראָ פּ אוּן פֿאַ ל גלײַ ך באַ זונדער אין קערפּער.
מײן קינד?
װי אַ זױ קען איך זײַ ן זיכער אַ ז די  COVID-19װאַ קצין בײַ ט ניט דעם  DNAפֿון ַ
אײער קינדס  DNAאין קײן װעג .די
די  COVID-19װאַ קצינען בײַ טן ניט אָ דער אינטעראַ קטן ניט מיט אײַ ער אָ דער ַ
 mRNA (Pfizer-BioNTechאוּן  (Modernaאוּן װײַ ראַ ל װעקטאָ ר (Janssen/Johnson & Johnson) COVID-
רײנגײן אין קערן פֿוּן
 19װאַ קצינען צוּשטעלן אינסטרוּקציעס צוּ אוּנדזערע סעלס .אָ בער די אינסטרוּקציעס קײנמאָ ל אַ ַ
דעם סעל ,אַ װוּ דעם  DNAאיז.
זײ זאָ גן אוּנדזערע סעלס צוּ אָ נהײבן בױען באַ שיצוּנג קעגן דעם װירוּס װאָ ס פֿאַ רשאַ פֿט  .COVID-19די װאַ קצין
ברעך זיך אַ ראָ פּ אוּן פֿאַ ל גלײַ ך באַ זונדער אין קערפּער.

אַ לערגיעס אוּן/אָ דער באַ ריכטן קעגנעריש געשעענישן
װער דאַ רף ניט באַ קוּמען די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין?
לױט די  ,FDAאיִנדיװידוּעלע דאַ רפֿן ניט באַ קוּמען די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין אױב זײ:
•
•

האָ בן געהאַ ט אַ שװערע אַ לערדזשיק אָ פּרוף נאָ ך אַ פֿריערדיקער דאָ זע פֿוּן די װאַ קצין
האָ בן געהאַ ט אַ שװערע אַ לערדזשיק אָ פּרוף צוּ קײן אינגרעדיענט פֿוּן די װאַ קצין.

עס איז מעגלעך אַ ז מײַ ן קינד זאָ ל האָ בן אַ ן אַ לערדזשיק אָ פּרוף?

עס איז דאָ אַ װײַ טער געלעגנהײַ ט אַ ז די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין זאָ ל פֿאַ רשאַ פֿן אַ ן אַ לערדזשיק
אָ פּרוף .מענטשן קענען האָ בן אַ לערדזשיק אָ פּרוּפֿן צו קײן מעדיצין אָ דער בייאַ לאַ דזשיקאַ ל פּראָ דוּקט ,אַ רײַ ננעמען
װאַ קצינען .מערסט אַ לערדזשיק אָ פּרוּפֿן גשעען באַ לד נאָ ך אַ װאַ קצין איז פֿאַ רוואַ לטן ,דאָ ס איז צוּליב װאָ ס די צענטערס
נקײט קאָ נטראָ ל אוּן פֿאַ רהיטוּנג ) (CDCרעקאָ מענדירט אַ ז מענטשן מיט אַ געשיכטע פֿוּן אַ נאַ פילאַ קסיס
פֿאַ ר קראַ ַ
זײנען
דערװײ ל אַ נדערע מענטשן ַ
ַ
)משום קײן סיבה( זײַ נען אָ בסערװירט במשך  30מינוּט נאָ ך װאַ קסינאַ ציע,
אָ בסערװירט במשך  15מינוּט נאָ ך װאַ קסינאַ ציע .אַ לע װאַ קסינאַ ציע ערטער דאַ רפֿן האָ בן עקוויפּמענט צוּ פֿאַ רזיכערן אַ ז
פּאַ סיק באַ האַ נדלוּנג איז פֿאַ ראַ נען אין די געשעעניש פֿון אַ ניט ענלעך אַ לערדזשיק אָ פּרוף .די  CDCרעקאָ מענדירט אַ ז
קײנער מיט אַ ן אַ לערגיע צוּ "קײן באַ שטײטײל" פֿוּן די װאַ קצין באַ קוּמט ניט די װאַ קצין.
װעלכע זײַ נען די סימנים פֿוּן אַ שװער אַ לערדזשיק אָ פּרוף צוּ די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין?
די געלעגנהײַ ט פֿוּן אַ שװער אַ לערדזשיק אָ פּרוף איז װײַ ט .שװער אַ לערדזשיק אָ פּרוּפֿן געשען געוויינטלעך אין מינוּטן
נאָ ך באַ קוּמען אַ דאָ זע פֿוּן די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין .סימנים פֿוּן אַ שװער אַ לערדזשיק אָ פּרוף
קענען אַ רײַ ננעמען:
•
•
•
•
•

שוועריקײט צו אָ טעמען
ַ
געשווילעכץ פֿוּן אײַ ער פּנים אוּן גאָ רגל
אַ גיך האַ רץ קלאַ פּעניש
אַ שלעכט אױסבראָ ך אין גאַ נצן קערפּער
זײַ ן שװינדלדיק אוּן שװאַ ך

װעלכע זײַ נען די ריסיקן אַ ז מײַ ן קינד זאָ ל האָ בן מיאָ קאַ רדיטיס אוּן פּעריקאַ דיטיס פֿוּן די Pfizer-BioNTech
 COVID-19װאַ קצין?
די געלעגנהײַ ט אַ ז בײדע זאָ לן געשען איז זײער נידעריק .מען האָ ט באַ ריכט פֿאַ לן פֿוּן מיאָ קאַ רדיטיס )אָ נצינדונג פֿוּן
האַ רץ מוּסקל( אוּן פּעריקאַ דיטיס )אָ נצינדונג פֿוּן אוּנטערשלאַ ק אױסער דעם האַ רץ( אין אַ דאַ לעסאַ נטס אוּן יוּנגע
דערװאַ קסענע װאָ ס האָ בן געקריגן דעם  COVID-19װירוּס אוּן אין יענע װאָ ס באַ קוּמען אײנע פֿוּן די צװײ mRNA
 COVID-19װאַ קצינען די באַ ריכטן זײַ נען זעלטן ,אוּן די באַ קאַ נט אוּן פּאָ טענציעלע בענעפֿיטס פֿוּן COVID-
 19װאַ קסינאַ ציע זײַ נען מער װי די באַ קאַ נט אוּן פּאָ טענציעלע ריסיקן ,אַ ַ
רײנגענוּמען דעם מעגלעך ריזק פֿוּן
אײער
מיאָ קאַ רדיטיס אָ דער פּעריקאַדיטיס.די  FDAרעקאָ מענדירט איר זאָ לן זאָ גן דעם װאַ קסינאַ ציע צוּשטעלער װעגן ַ
קינדס מעדיקאַ ל צוּשטאַ נדן ,אַ רײַ נגענוּמען אױב אײַ ער קינד האָ ט געהאַ ט מיאָ קאַ רדיטיס אָ דער פּעריקאַ דיטיס אינ
פֿאַ רגאַ נגענהײַ ט .איר דאַ רפֿן זוּכן באַ לדיק מעדיקאַ ל אָ פּהיטוּנג אױב אײַ ער קינד האָ ט קײן אײנער פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע
סימפּטאָ מס נאָ ך באַ קוּמען די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין:
•
•
•

ברוסטקאַ סטן װײטיק
קוּרצנעס פֿוּן אָ טעם
געפֿיל פֿוּן האָ בן אַ שנעל-קלאַ פּינג ,פֿלאַ טערן אָ דער האַ מערן האַ רץ

זײנען דאָ אַ נדערע ברירות פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר פֿאַ רשטערן  COVID-19אין קינדער  5דוּרך  11יאָ ר אַ לט אַ חוץ
עס ַ
די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין?
לױט די  ,FDAעס איז ניט דאָ קײן אױטאָ ריזירט אַ לטערנאַ טיוו װאַ קצין פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר פֿאַ רהיטוּנג פֿוּן .COVID-19
זײן פֿאַ ראַ נען פֿאַ ר קינדער ,אײנס די  FDAבאַ שלאָ סט זײ באַ געגענען
אַ נדערע  COVID-19װאַ קצינען מעגן דערנאָ ך ַ
זײַ נע שטרענגע סטאַ נדאַ רדס פֿאַ ר נויטפֿאַ ל ניצן אױטאָ ריזאַ ציע אָ דער באַ גיטיקוּנג.

מײן קינד האָ ט אַ לערגיעס .זײ קענען װאַ קצינירט זײַ ן?
ַ
אױב אײַ ער קינד האָ ט אַ ן אַ לערגיע צוּ קײן אינגרעדיענט אין די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין ,אָ דער צוּ אַ פֿריערדיקע
דאָ זע פֿוּן דו  Pfizer-BioNTechװאַ קצין ,זײ דאַ רפֿן ניט באַ קוּמען די װאַ קצין .דאָ ַ
זײ נען די אינגרידיענץ פֿאַ ר די
 Pfizer-BioNTechװאַ קצין.
אױב אײַ ער קינד האָ ט געהאַ ט אַ באַ לדיק אַ לערדזשיק אָ פּרוף פֿוּן קײן שטרענגקייַט צוּ אַ ן אַ נדערע װאַ קצין אָ דער
רײנשפּריצן טעראַ פּיע ,עס איז אַ באַ װאָ רעניש צוּ באַ קוּמען אַ  COVID-19װאַ קצין .דאָ ס מײנט ניט אַ ז אײַ ער קינד
אַ ַ
געזוּנטערהײט אָ פּהיטוּנג
ַ
קען ניט באַ קוּמען די  Pfizer-BioNTechװאַ קצין .איר דאַ רפֿן רעדן מיט אױער קינדס
צוּשטעלער װעגן די ריסיקן אוּן בענעפֿיטס פֿוּן אײַ ער קינד זאָ ל באַ קוּמען די Pfizer-BioNTech COVID-19
װאַ קצין.
רײנשפּריצן טעראַ פּיע מעגן באַ קוּמען אַ
מענטשן מיט אַ נדערע אַ לערגיעס ניט פֿאַ רבוּנדן מיט אַ װאַ קצין אָ דער אַ ַ
 COVID-19װאַ קצין .דאָ ס נעם אַ רײַ ן אַ לערגיעס אױף עסן ,ליבלינגען ,סם ,סבֿיבֿה אַ לערגיעס אָ דער אַ לערגיעס צוּ
מעדיצינען װאָ ס מען נעמט אין מױל .קינדער מיט די מין אַ לערגיעס מעגן באַ קוּמען די Pfizer-BioNTech COVID-
 19װאַ קצין.
אױב איר האָ בן קײן פֿראַ געס אָ דער דערװעגן װעגן די ריסיקן אוּן בענעפֿיטס פֿוּן די Pfizer-BioNTech COVID-19
געזוּנטערהײט אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער.
ַ
װאַ קצין פֿאַ ר אײַ ער קינד ,איר דאַ רפֿן רעדן מיט אײַ ער קינדס
אַ װוּ קען איך געפֿינען  COVID-19װאַ קצין פֿאַ ר מײַ ן קינד?
געזוּנטערהײט אָ פּהיטוּנג צוּ זען
ַ
עלטערן אוּן היטער דאַ רפֿן קאָ נטאַ קטירן זײער קינדס פּעדיאַ טרישאַ ן אָ דער פּרימאַ רי
אױב זײ פֿאַ רװאַ לטן די  Pfizer-BioNTech COVID-19װאַ קצין.
ניו יאָ רק עלטערן אוּן היטער קענען אױך װיזיט  ,vaccines.govשיקן זײער זיפּ קאָ דע צוּ  ,438829אָ דער אָ נקלינגען
 1-800-232-0233צוּ געפֿינען נאָ ענט װאַ קצין ערטער .מאַ ך זיכער אַ ז דעם צוּשטעלער צוּשטעלט די Pfizer-
רײנגײן
 BioNTechװאַ קצין פֿאַ ר קינדער  5-11יאָ ר אַ לט .אױב איר אױסקלײַ בן אַ ן אָ רט װאָ ס צוּשטעלט אַ ַ
באַ שטעלונגען ,מיר בעטן אײַ ך צוּ אָ נקלינגען פֿריער ,אױב מעגלעך .איר קענענ אַ זױ זײַ ן זיכער אַ ז זײ צוּשטעלן די
 Pfizer-BioNTechװאַ קצין צוּ אײַ ער קינד.
די  COVID-19װאַ קצין איז פֿרײַ ?
אַ לע  COVID-19װאַ קצינען זײַ נען פֿרײַ אוּן פֿאַ ראַ נען מיט ניט קען קאָ סטן .עס איז אױך ניט דאָ אַ ן אָ פּצאָ ל פֿאַ ר די
אײנשפּריצוּנג אָ דער פֿאַ רװאַ לטן פֿוּן די װאַ קצין .דאָ ס נעם אַ רײַ ן די  COVID-19װאַ קצין פֿאַ ר קינדער .געזוּנטערהײַ ט
ַ
אָ פּהיטוּנג צוּשטעלער װאָ ס פֿאַ רװאַ לטן  COVID-19װאַ קצינען דאַ רפֿן װאַ קצינירן אַ לעמען  -צי זײ האָ בן
געזוּנטערהײַ ט פֿאַ רזיכערוּנג אָ דער ניט.
װאָ ס איז דעם ריזק פֿוּן האַ רץ ענינים מיט די װאַ קצין?
זעלטן פֿאַ לן פֿוּן מיאָ קאַ רדיטיס אָ דער אָ נצינדונג פֿוּן דעם האַ רץ נאָ ך די  COVID-19 mRNAװאַ קסינאַ ציע איז
באַ ריכט צוּ דעם  Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).דאָ ס איז געשען ניט די Pfizer-
 BioNTechאוּן  Modernaװאַ קצינען Pfizer BioNTech .איז אױטאָ ריזירט פֿאַ ר קינדער  5אוּן
זײנען
עלטערע Moderna .איז בלױז אױטאָ ריזירט יעצט בלױז פֿאַ ר  18אוּן עלטערע .מערסט פֿאַ לן פֿוּן מיאָ קאַ רדיטיס ַ
באַ ריכטן אין צעגערלינג ייִנגעלעך אוּן יוּנגע מען .עס איז געשען מערסט אָ פֿט נאָ ך די צװײטע דאָ זע  -אוּן געוויינטלעך
נאָ ך עטלעכע טעג פֿוּנ באַ קוּמען די װאַ קצין .מערסט פּאַ ציענטן מיט מיאָ קאַ רדיטיס אָ דער פּעריקאַ דיטיס )אָ נצינדונג פֿוּן

זײנען
אוּנטערשלאַ ק אַ רוּם דעם האַ רץ( װאָ ס האָ בן באַ קוּמט אָ פּהיטוּנג האָ בן גוּט אָ פּגערוּפֿן צוּ מעדיצין אוּן אָ פּרוּען .זײ ַ
געקוּמען אױף זיך אוּן גיך געפֿילן בעסער.
אין פדי שטוּדיעס װאָ ס אַ רייַנציען קינדער  5צוּ  11יאָ ר אַ לט ,עס זײַ נען ניט געװען באַ ריכטן אינצידענטן פֿוּן האַ רץ
נקײטCOVID-19 .
ענינים .עס איז דאָ אַ גרעסער ריזק פֿוּן האַ רץ ענינים אױב אַ קינד אַ נטוויקלט  COVID-19קראַ ַ
זײן אַ טײל פֿוּן דעם
קראַ נקײַ ט קען אױך פֿאַ רשאַ פֿן מיאָ קאַ רדיטיס װאָ ס מעג זײַ ן שװערע .מיאָ קאַ רדיטיס קען אױך ַ
מולטיסיסטעם אינפֿלאַ מאַ טאָ רי סינדראָ ם אין קינדער )) ,MIS-Cװאָ ס קען געשען אַ רוּם  3צוּ  5װאָ כן נאָ ך אַ SARS-
 CoV-2אָ נשטעקן MIS-C.איז אַ זעלטן אָ בער ערנסט -COVID-19אַ סאָ צירט צוּשטאַ נד .עס געשעט אין ווינציקער
װי אײן פּראָ צענט פֿוּן קינדער מיט באַ שטעטיקט  SARS-CoV-2אָ נשטעקן.
גיביקײט פֿוּן מײַ ן קינד?
ַ
 COVID-19װאַ קצינען קענען װירקן אױף צײַ טיקוּנג אוּן/אָ דער די צוּקוּנפֿטדיקע
גיביקײט זייַט
ַ
נײן .עס איז ניט דאָ קײן עװידענץ אַ ז קײן װאַ קצין ,אַ רײַ נגענוּמען  COVID-19װאַ קצינען ,פֿאַ רשאַ פֿן
ווירקונגען .די װאַ קצין װירקט ניט אױף צײַ טיקוּנג אין קײן װעג .פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,װיזיט
ny.gov/getthevaxfacts.

רעסורסן
עלטערן ,היטער אוּן קהילה מיטגלידער דאַ רפֿן זײַ ן אױפֿמערקזאַ ם װעגן גוּטע אינפֿאָ רמאַ ציע קװאַ לן פֿוּן ערנסט,
גלײבלעך אָ רגאַ ניזאַ ציעס װעגן די  COVID-19װאַ קצין אוּן קינדער .ניו יאָ רק שטאַ ט רעקאָ מענדירט די פֿאָ לגנדיקע
לינקס פֿאַ ר די װאָ ס זוּכן מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,אַ זױ װי רעסורסן װאָ ס קענען העלפֿן דערקלערן אוּן פֿירן שמוּעסן מיט
זײערע קינדער.
אַ װוּ קען איך געפֿינען מער אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן די  COVID-19װאַ קצינען?
זײנען באַ גלײבטע
עס איז זײער װיכטיק צוּ װיסן אַ ז די קװאַ לן פֿוּן  COVID-19װאַ קצין אינפֿאָ רמאַ ציע װאָ ס איר ניצן ַ
אײער געזוּנטערהײַ ט אוּן די
קװאַ לן פֿוּן פּינקטלעך אינפֿאָ רמאַ ציע  -איר זאָ ל קענען מאַ כן אינפֿאָ רמירט באַ שלוסן װעגן ַ
געזוּנטערהײַ ט פֿוּן אײַ ער קינד.
נאָ ך דערצוּ,צוּ דאָ ס הײליק װעבפּלאַ ץ פֿאַ ר ניו יאָ רק עלטערן אוּן היטער פֿוּן קינדער  5-11יאָ ר אַ לט ,װיזיט ניו יאָ רק
שטאַ ט  GetTheVaxFacts#בלעטל פֿאַ ר גלײבלעך ,פּינקטלעך אינפֿאָ רמאַ ציע װאָ ס ניו יאָ רק עלטערן אוּן היטער
קענען גלײבןny.gov/getthevaxfacts. :

נקײט קאָ נטראָ ל אוּן פֿאַ רהיטוּנג איז אײנע פֿוּן די באַ גלײבטע קװאַ לן .מען קען געפֿינען
די צענטערס פֿאַ ר קראַ ַ
אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן  COVID-19װאַ קצינען אין די  CDCװעב בלעט;.
•
•

דאָ איז אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן  COVID-19װאַ קצינען פֿאַ ר קינדער און צעגערלינגען.
” CDCפֿראַ געס אָ פֿט געפֿרעגט װעגן  COVID-19װאַ קצינאַ ציע” איז אױך זײער העלפֿיק.

דעם קינדער שפּיטאָ ל פֿוּן פֿילאַ דעלפֿיאַ ) (CHOPהאָ ט אַ װאַ קצין בילדוּנג צענטער .אין דעם װעבפּלאַ ץ איר קענען
געפֿינען באַ גלײבטע אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן  COVID-19אוּן  COVID-19װאַ קצינען.

•

דעם  CHOPװאַ קצין בילדוּנג צענטער האָ ט אױך אַ מאָ בײַ ל אַ פּפּ“Vaccines on the Go: What You ,
רײנגענוּמען COVID-19
” Should Know.עס צוּשטעלט העלפֿיק אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן װאַ קצינען ,אַ ַ
װאַ קצינען.

די אַ מעריקאַ נער אַ קאַ דעמיע פֿוּן פּעדיאַ טריקס ) (AAPאיז אַ ן אַ נדערע קװאַ ל פֿוּן באַ גלײבטע
אינפֿאָ רמאַ ציע .פּעדיאַ רטישאַ נס צוּשטעלן אינפֿאָ רמאַ ציע װעגן  AAP COVID-19װעב בלעטל .זײ דעקן אַ סך טעמעס
באַ צױגן מיט  COVID-19אוּן קינדער .די פֿאָ לגנדיקע זײַ נען עטלעכע פֿוּן די טעמעס באַ צױגן מיט COVID-19
װאַ קצינען:
•
•
•
•

 “The Science Behind COVID-19 Vaccines:עלטערן "FAQs
אײער קינד פֿאַ ר די  COVID-19װאַ קצין"
“גרײטן ַ
“שטאַ ט באַ ריכט פֿוּן פּעדיאַ טריק פֿאַ לן ,שפּיטאָ ליזאַ ציע אוּן טױטפֿאַלן”
די ”“healthychildren.orgװעבפּלאַ ץ האָ ט אַ  FAQװעבפּלאַ ץ װעגן די  COVID-19װאַ קצינען .די
ענטפֿערן זײַ נען פֿוּן די אַ קאַ דעמיע פֿוּן פּעדיאַ טריקס.

פֿאַ ר אַ לגעמײנע רעסורסן אוּן אינפֿאָ רמאַ ציע:
•

" KidsHealth's "Resources to Help Ex plain COVID-19 to Children

פֿאַ ר העלפֿיק װידעאָ ס װאָ ס קענען העלפֿן עלטערן אוּן היטער דערקלערן די  COVID-19װאַ קצין צוּ קינדער:
•
•

" University of Michigan'sאַ לץ װעגן קאָ ראָ נאַ װירוּס :אַ װידעאָ פֿאַ ר קינדער אוּן זײערע משפּחות"
שװעריקײט ניװאָן"
ַ
 Unicef's "COVID-19װאַקצינען דערקלערט אין 4

